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सेललग नदवदचद मलुगद शब् आणण शब्दांशी 
सांबांधित सवव गोष्ीांवर प्रेम करतो. िीभेलद िदणवणदरी 
शब्दांची चव, कदनदत गुांिणदरी त्दांची कुिबिू, ह्र्् 
ढवळून कदढणदरी त्दांची तरलतद ्द सवव गोष्ीांची 
सेललगलद भरुळ पडत.े इतर मलुां कशी पोस्टदची ततककटां 
आणण शांख-लशांपले गोळद करतदत, तसांच सेललग 
अिदशदसदरखद शब् गोळद करतो.  

पण इतक््द स्वदद्ष् शब्दांचां करद्चां कद्? शांकद-
कुशांकदांनी घेरलेलद सेललग एकद प्रवदसदलद तनघतो आणण 
अनभुवतो की सतत कुणी नद कुणीतरी - मग तो कवी 
अस ूशकेल, बेकरीवदलद अस ूशकेल ककां वद क्दधचत 
तुम्हीसदु्धद अस ूशकदल - एखदद्यद खदस शब्दचद शोि 
घेत असतो.   

रोनी स्कॉटरच््द सुां्र गोष्ीत जिसेल पॉटरची 
तऱ्हेवदईक धचत्रां आहेत. त्दांनी गोष्ीलद सुां्रररत्द 
सिवलां आहे. ही गोष् भदषचेी, शब्दांतून लमळणदऱ््द 
आनां्दची आणण शब्दांची ्ेवघेव करण््दची अतोनदत 
आवड असलेल््द एकद मलुदची आहे.   
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्द िगदत असे कदही लोक आहेत िे िन्मत:च सांग्रदहक असतदत. कदहीिण 
लशांपले, कदहीिण खड ेतर कदही लोक पपसां गोळद करतदत. कदही लोक तर छोटे छोटे 
चमच ेिमवत असतदत. सेललग अशदच लोकदांमध््े मोडतो. तो शब् गोळद करतो.   

सेललग शब् आणण शब्दांशी सांबांधित सवव गोष्ीांवर प्रेम करतो. िीभेलद 
िदणवणदरी शब्दांची चव, कदनदत गुांिणदरी त्दांची कुिबिू, में्लूद णिणणिण््द 
आणणदरी त्दांची तीव्रतद आणण पवशषेत: ह्र्् ढवळून कदढणदरी त्दांची तरलतद ्द 
सवव गोष्ीांची सेललगलद भरुळ पडते.   

आपल््द आवडीचद शब् ऐकद्लद लमळे तेव्हद तो शब् सेललग मोठ््दने ओरडून 
बोलत अस,े कदग्दच््द कपट््दवर तो ललहून ठेवत असे आणण मग तो कपटद 
आपल््द णखशदत कोंबत असे, िपनू ठेवण््दसदठी! पवलक्षण शब् सांग्रदहक होतद तो! 
सेललगच ेणखसे शब्दांनी खचदखच भरलेले असत. नवनवे शब् तो आपल््द 
स्ऱ््दच््द आत ठेवत असे, मोज्दांमध््े भरत असे, बदह्दांमध््े खोचत असे आणण 
टोपीखदलीसदु्धद!  



िेव्हद इतर मलुां मै् दनदत किकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, 
्ोरीउड््द वगैरे खेळ खेळत तेव्हद सेललग कोपऱ््दत िदडदखदली 
बसनू लक्षपवूवक ऐकत असे आणण चपवष् शब् गोळद करत असे.   



सेललगच ेवडील व््वहदरी मदणूस होत.े त ेदटकदऊ व मिबतू बटूदांची पविी 
करण््दचद व््वसद् करत. आपल््द मलुदच््द ्द अिब छां्दचद त्दलद पढेु कद् 
उप्ोग होणदर, असद पवचदर त्दांच््द मनदत ्ेत असे.  

 सेललगची आई िुने ररतीररवदि, परांपरद मदनणदरी, लठ्ठ 
अांगकदठी असलेली एक प्रेमळ स्त्री होती. ततलद ही धचांतद 
लदगून रददहली होती की ततच््द गोंडस मलुदचां आ्षु्् 
सखुदत िदईल कद? हवेत हदतवदरे करत रदहदणदरी ती एक 
धचांतेची पवनचक्की िदली होती.  



कदळ पढेु सरकत गेलद तसे लोक सेललगलद               
एकद नव््द नदवदने सांबोि ूलदगले: वडवस्वर्व. “अरे, वडवस्वर्व,” त्दलद 
धचडवनू मलुां णख्ळत. “हद शब् खदस तुझ््दसदठी – चिम!”  

   “चिम!” सेललगन ेउच्चदर केलद. हद खट््दळ शब् ऐकून 
त्दच््द चहेऱ््दवर हस ूफुलद्लद हवां होतां, पण उलट त्दलद 
एकदकी वदटू लदगलां.  



एक्द रदत्री सेललगलद एक स्वप्न पडलां.... तो एकद पवधचत्र ्कुदनदसमोर एकटदच उभद होतद. 
त्दची निर एकद मोठ््द ्ोन कदन असलेल््द कलशदवर पडली. कुतूहल वदटून त्दने एकद कलशदवर 
चदपट मदरली. “हुश्श्श्श्श्श्श!” म्हणत कलशदतून एक सदवळदसद मदणूस गोल गोल कफरत बदहेर आलद. 
“जिन!” ्द चपवष् शब्दची चव चदखत सेललग आश्च्दवने ओरडलद.   

“कद् पददहिे तुलद?” जिनने पवचदरलां. “इच्छद सदांग?” 

ककती पवधचत्र आणण चपवष् आवदि! आणण इच्छद! सेललगलद अचदनक आपली इच्छद आठवली. त्दलद फक्त 
एकद प्रश्नदचां उत्तर हवां होतां. “मी खरांच.... चिम आहे कद?”” 

“चिम? हट! तू तर वडवस्वर्व आहेस, शब्दांचद वेडद. तुझ््दकड ेत ेआहे िे लोक आ्ुष््भर शोित कफरतदत. 
एक वेड, एक उतसदह. तुलद खरांतर एकद ध््े्दची, एकद मोदहमेची गरि आहे.” इतकां  बोलून जिन कोणतदही 
इशदरद न ्ेतद गद्ब िदलद.   

सेललग स्वप्नदतून िदगद िदलद – त्दने पटकन आपली पदठीवर बदांिद्ची बॅग कदढली. एक उशी, एक 
घोंगडी, कदही सफरचां्, मि, सरबत आणण शब्दांचद सांपूणव सांग्रह वगैरे सदमदन त्दत भरलां. आपल््दलद कद् 
करद्चां आहे, हे आतद सेललगलद उमगलां होतां. आपल््द ध््े्दचद शोि घेण््दचद                         
ठदम तनश्च् करून सेललग बदहेर पडलद.   



आपल््द ध््े्दच््द शोिदत त्दची इांदि्ां िणू सजि िदली. त्दलद हवेच््द िुळुकदांवर ट््ुललपच््द 
फुलदांचां डोलणां िदणवू लदगलां, िदडदांच््द फदांद्यदांचां वदऱ््दवरचां हेलकदवणां िदणवू लदगलां. सांध््दकदळी मां् 
होत िदणदऱ््द प्रकदशदने सांधिप्रकदश आणण तदऱ््दांच््द आगमनदची वदतदव द्ली. ततजन्हसदांिद, सेललगने 
नों् केली. त्दने हद मनमोहक शब् आपल््द सांग्रहदत समदपवष् केलद.  



पण कदही कदळदनांतर, सेललगच््द पदवलदांची गती मां् 
िदली. इतक््द सगळ््द शब्दांच््द ओझ््दसह चदलणां  त्दलद 
अधिकदधिक कठीण होऊ लदगलां. तो पद् फरफटत, लटपटत 
चदलू लदगलद. खरांतर, तो मिेत, रमतगमतही चदलू शकलद 
असतद. त्दने आपलां ओिां र्ोडां हलकां  करद्लद हवां होतां. पण 
कसां? शब् फेकून ्ेऊन? त्दांनद वद्द घदलवून? अशक््! ते 
खपू मौल््वदन होते.  

सेललग इतकद र्कलद होतद की पवचदरही करू 
शकत नव्हतद. त्दचद र्कलेलद में् ूफक्त एकदच 
गोष्ीचद पवचदर करू शकत होतद – िोप, ककती उत्तम 
शब्! पण त्दलद िोप इतकी अनदवर िदली होती 
की तो हद शब् ललहूही शकलद नदही.  

सेललगसमोर एक सुां्र िदड होतां. त्दने अांगदतलां 
िॅकेट उतरवलां. त्दची आई डब्दत करांज्द िशद 
ठदसून भरते तसां सेललगन ेिॅकेटमध््े शब् ठदसून 
भरले. मोठ््द प्रेमदने त्दने एक-एक शब् एकद-एकद 
फदां्ीवर टदांगले, रदत्री बबछदन््दत िोपवतो तसां.  



सरबतदचद घोट पपऊन आणण मि लदवलेल््द सफरचां्दचद 
तुकडद खदऊन सेललग पनु्हद िदडदवर चढलद. त्दलद ्ोन 
फदांद्यदांच््द मध््े छदन िदगद सदपडली. ककती आरदमशीर! असद 
पवचदर करून तो लगेच ततर्े िोपी गेलद. सखु् िोपेत त्दने 
आपल््द आईचां, त्दच््द ध््े्दचां आणण त्दच््द आवडत्द 
नदनकटदई बबजस्कटदचां स्वप्न पददहलां.  

रदत्री, ्ोग्् शब् सचुत नसल््दमळेु िोप ून शकलेलद एक कवी 
कफरतकफरत त्दच िदडदखदली ्ेऊन उभद रददहलद आणण तनरदशनेे 
चांिदलद न््दहदळू लदगलद. गेल््द ककत्ेक रदत्रीांपदसनू तो चांिदचां वणवन 
करद्लद ्ोग्् शब् सचुदवेत म्हणून िुांित होतद.  



अचदनक, गूढररत्द, हवेची एक िळूक लभरलभरत आली. सेललगच््द 
शब्सांग्रहदपकैी चदर शब् फदांद्यदांवरून उडदले. कपवमहदश्दांनी हदत वर करून 
त ेशब् मठुीत पकडले. नदनकटदई सोडून, कृष्णवणी, लोणी आणण गोळद हे 
तीन शब् त्दन ेघट्ट िरून ठेवले. त ेशब् वदचनू तो अधिकदधिक उते्तजित 
होत गेलद आणण त्दच््द वहीत ललहू लदगलद, “कृष्णवणी मेघदांमध््े 
लोण््दच््द गोळ््दसदरखद भदसणदरद चांि.” 

“अरे व्वद!” कवी आना्ं दन ेधचतकदरलद. “कद् मस्त सचुलां हे!” 



सकदळी सेललग पक्ष्दांच््द आणण 
शब्दांच््द स्वच्छां्ी सांगीतदन ेिदगद िदलद. 
कवी आपली नवीकोरी कपवतद मोठमोठ््दन े
गदत होतद - सेललगच््द शब्दांचद भरणद 
असलेली कपवतद!  

डोळे चोळून िोप आवरती घेत सेललग िदडदवरून खदली उतरलद आणण 
त्दने कवीलद सलदम केलद. “आपल््द कपवतते,” तो कवीलद म्हणदलद, “मदि े
कदही शब् आहेत. ककती चपखल वदपरले्त तुम्ही त!े” 

“आभदर! पदहल््दां्दच शब् मदझ््दकड ेस्वत:हून चदलत आले. खरांच 
सदांगतो! ककती नशीबवदन आहे मी! तुिां नदव कद्? मी ही कपवतद तुलद 
समपपवत करतो.” 

क्षणभर सेललग घटुमळलद. मग, अचदनक, मदन तदठ                   
करून त्दन ेिदहीर केलां, “सगळे मलद                                
वडवस्वर्व म्हणतदत.” 

आणण त्दच क्षणी 
सेललगलद आपलां ध््े् 
गवसलां. त ेहोतां, शब्दांचद 
प्रसदर करणां, शब् 
इतरदांप्तं पोहोचवणां.  



त्द द्वसदपदसनू, सेललगची पदवलां हलकी िदली आणण ध््े् 
गवसल््दमळेु त्दांत िीव आलद. ्दआिीही तो आनां्दने शब् गोळद 
करत होतद, पण आतद शब्दांचां ओिां िदलां की तो कदही शब् 
लशांपडण््दसदठी, वदटून टदकण््दसदठी आणण प्रसदररत करण््दसदठी ्ोग्् 
िदगद शोि ूलदगलद.   

एक्द एकद बेकरीवदल््दने आपल््द ्कुदनदत भकेुल््द लोकदांची ग्ी पददहली. खरांतर, 
त्दच््द बेकरीतल््द नदनकटदईकड ेसगळे ्लुवक्ष करत असत. सेललग ततर्े नदनकटदई 

आणद्लद गेलद होतद. बेकरीवदल््दची पदठ वळतदच त्दन ेआपल ेकदही आवडत ेशब् हवते 
उडवले. कुरकुरीत हद शब् खदकऱ््दिवळ, रुचकर हद शब् नदचणीच््द पदवदिवळ आणण 

मिदळ हद शब् केकिवळ िदऊन पडलद. आपल््द खद्दड धगऱ्हदईकदांकड ेवळून पददहल््दवर 
बेकरीवदलद उद्गदरलद, “खरांच! ककती नशीबवदन आहे मी!” 



शिेदऱ््दांनद िदणवलां की ते आपदपसदांत भदांडत होत ेतेव्हद वटवट, 
बकबक आणण तणतण असे शब् त्दांच््दवर बरसतद्त....मग त्दांनी 
भदांडण र्दांबवलां.  

मग सेललगन ेत्दांच््दवर शदांततद, सुसांवद् आणण स्नेह हे शब् 
उिळले. आतद सवव शिेदरी एकमेकदांशी जिव्हदळ््दने वदग ूलदगले.  



आणण मग तोंडी प्रचदरदतून एक 
आख््दत्कद त्दर िदली....िेव्हद कुणदलद 
अचदनक एखद्द ्ोग्् शब् सचुतो तेव्हद 
तो पटुपटुतो, “नक्कीच हद वडवस्वर्व 
असणदर. तो िवळपदसच असदवद कुठेतरी. 
खरांच! ककती नशीबवदन आहोत आम्ही!” 



अनेक वष ेगेली. सेललग तरूण ्वुक बननू एक 
आख््दत्कदही िदलद. त्दलद त्दच््द कदमदत खूप आनां् लमळत 
होतद. पण आपण एकदकी आहोत, असां त्दलद वदटू लदगलां. 
“एकदकी,” ्ीघव उसदसद टदकत तो म्हणदलद.  

एक्द सेललगने एकद वदृ्ध ्:ुखी मदणसदलद पदहून चपळ, उतसदही आणण प्रसन्न 
असे शब् उिळल.े तवे्हद हवेतून एक एकदकी, अद्भत स्वर स्पां्न करत त्दच््दकड े
आलद आणण रे्ट त्दच््द ह्र््दत लशरलद. “ककती मांिुळ!” तो उद्गदरलद.  



त्द सुरदचद पदठलदग केल््दवर सेललगलद सरोवरदकदठी बसलेली एक मुलगी 
द्सली. ती मेंडोलीन वदिवत होती. अचदनक त्दचां ह्र्् िोरदने िडकू लदगलां. 
र्रर्रत्द स्वरदत तो म्हणदलद, “क....कदही पवचदरू कद? आ....आपलां नदव कद्?” 

“सगळे मलद मदिरुी म्हणतदत,” ती िणू गदतगदतच म्हणदली. ततच््द 
शब्दांचां लदवण्् आणण ततच््द आवदिदचां मदिु् व हे सेललगलद अत्ांत गोड 
गदण््दसदरखां वदटलां.  

असां म्हणतदत की कदही लोकदांनद पदहल््द निरेतच प्रेम होतां. पण 
एकमेकदांचद आवदि ऐकून प्रेमदत पडण््दचद हद पदहलदच प्रसांग होतद. ्ोघे 
सोबतच सेललगच््द शहरदत, त्दच््द आईवडडलदांकडे गेले. ककती छदन पुनभेट 
िदली! त्दांनद पदहून सेललगच््द आईचद चहेरद खलुलद. ्ोघे बदरीक िदले्त 
अशी धचांतद वदटून ततने सेललगच््द आवडीची पक्वदन्नां – भदिलेलां मदांस, पुडीांग, 
केक, लमठदई आणण अर्दवतच, नदनकटदई बनवली. त्दांच््द र्कलेल््द पद्दांनद 
आरदम ्ेण््दसदठी सेललगच््द वडडलदांनी त्दांनद मिबूत बुट घदलद्लद द्ले.  



कदही द्वस आरदम, मौिमिद केल््दवर, सेललगने पनु्हद 
आपलां कदम सरुू केलां. तो आनां्दने शब् गोळद करू लदगलद 
आणण ते हवेत उिळू लदगलद. तेव्हदपदसनू आतदप्तं लदखो 
नशीबवदन लोकदांनद नवनवे शब् लमळदलेले आहेत.  

असे शब् सदपडून तमु्हीसदु्धद नशीबवदन ठरू शकदल क्दधचत. 
तुम्हदलदही पवचदर करतदनद, ललदहतदनद वद गप्पद मदरतदनद अचदनक 
अग्ी समपवक शब् सचु ूशकतील. असां िदलां तर समिून िद की 
सेललग िवळच कुठेतरी आहे. तुम्हदलद किी गुणगुणण््दची इच्छद 
िदली आणण अचदनक तुमच््द गळ््दतून एखद ा्ं गदणां बदहेर पडलां 
तर समिून िद की सेललगसोबत मदिरुीसदु्धद आहे. मग तुम्हीसदु्धद 

म्हणदल, “खरांच! मी ककती नशीबवदन आहे!” 


